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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ވަޒީފާ 
އަހަރު  29ޖޫނިއަރ ފަޔަރފައިޓަރުންކުރެ އެކަކަށްވެސް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިއިރު،  3ހަމަޖައްސާފައިވާ 

 2ލޭބަރަރ ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކުރިނަމަވެސް  1 ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި
ލޭބަރުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެވަގުތުދިމާވި ހާލަތަކާގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެންކަމާއި 
މިކަމަކީ އެހެން ދާއިރާތަކުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާގޮތެއްކަމަށްވުމުން މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 13/2008ލެވިފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމަށް ކައްދޫ އެއަރޕޯޓު ލ.
ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  2019އޮކްޓޫބަރު  06 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން

ގުޅިގެން އެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 
  .ވަކި ބަޔަކު މި ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އެ 
އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނައިފަރު 

ފަރާތުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ނަމުގައި ބިޑް  4ޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގު
ފަރާތުގެ ބިޑް  2ފަރާތުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން  3ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށް އަނެއް 

ހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ފަރާތަކީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާއި މި ޝަކުވާ ހުށަ  2ބާޠިލުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އެ 
ފަރާތުގެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ މި ބިޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ  2ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެ 

އެސް.އެމް.އީގެ ގޮތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި މަޢުލޫމާތު 
ފަރާތަކީ އެސް.އެމް.އީގެ ގޮތުގައި އިކޮނޮމިކް  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އެ  23.3ކަރުދާހުގެ 

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ނުވާތީކަން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުން އެނގެން 
ން ހުށަހެޅި ބިޑަށް މާކްސް ދިނަސް ނުވަތަ ނުދިނަސް އޮތުމުންކަމަށާއި އެހެންކަމުން، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު

-)އެންޓި 13/2008އެކަމުގެ ސަބަބުން ބިޑް ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.ކުށެއް 

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް 
ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުމުން ތަޖުރިބާއަށް 

 .މާކްސް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ޗާޕުކޮށްދޭނެ މި މައް
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަފައިވާ 

ޕޮއިންޓް، ތަޖުރިބާއަށް  40ޕޮއިންޓް، މުއްދަތަށް  40އަގަށް  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
 -/99,999ޕޮއިންޓްކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  20

 6މުއްދަތަކީ  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، ރުފިޔާ )ނުވަދިހަނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަރުފިޔާ( ކަމަށާއި
 129,871/20)ހައެއް( ދުވަސް ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 

ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ އޮނަތިރީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއްރުފިޔާ ވިހިލާރި( ކަމަށާއި، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެޓަރނީ 
 09ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި 

އަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ވަނަ 04ފަރާތުގެ ތެރެއިން 
އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މުއްދަތަށް ބަލާފައިކަމަށް އެ އޮފީހުން 

ދުވަހުގެ ފަރަޤެއް ހުރި ފަރާތަކަށް  02ބުނެފައިވާއިރު، މުއްދަތުގައި 
)އޮނަތިރީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ( އަގުބޮޑުކޮށް  29,872
ކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް މަސައް

 .ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ  9ށާއި، އެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅި )ހައެއް( ދުވަސްކަމަ 4މުއްދަތަކީ 
ތެރެއިން އެންމެކުރު މުއްދަތުކަމަށާއި އެހެންކަމުން، ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން ޕޮއިންޓް 

ތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކުޑަ އަގު ދިނުމުން، ތަޖުރިބާގެ ޕޮއިންޓް ނުހިމަނައި އަގަށާއި މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮ
 66.67ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމުލަ  26.67ޕޮއިންޓާއި، މުއްދަތަށް  40.00ހުށަހެޅިފަރާތަށް ލިބޭނީ އަގަށް 

ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމުލަ  40ޕޮއިންޓާއި، މުއްދަތަށް  30.80އަގަށް ، ޕޮއިންޓްކަމަށާއި، މި ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތަށް
ޕޮއިންޓް ލިބޭކަމަށާއި އެހެންކަމުން، އަގަށާއި މުއްދަތަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބެނީ މި  70.80

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 13/2008ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށްކަމަށްވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25

 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ސ.ހިތަދޫން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން 
ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ގުޅުމުން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، 

ގައި ކަމަށްވެފައި، ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު  2020ފެބުރުވަރީ  04 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮތްކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  2020ފެބުރުވަރީ  05

ފަރާތަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން ނޫންކަން 
އްދަތު ކުރުކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެނގޭކަމަށާއި، އަދި އެ އިޢުލާނުގައި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މު

ފެބުރުވަރީ  06ގައި ކަމަށްވެފައި، ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮތީ  2020ޖަނަވަރީ  27ބުނެފައިވާއިރު، އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  10.43ގައި ކަމަށްވުމާއެކު، އެއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  2020
)ހަތަރެއް( ހަފުތާއާ  4)އެކެއް( ހަފުތާއާއި  1ބަރުގައި ބިޑް ހުށަހަޅަން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަން

ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ފެތޭ މުއްދަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބައެއް އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް 
ގައި އިތުރު އިޢުލާނެއްކޮށް، ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް  2020ފެބުރުވަރީ  18 ޢާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އިޢުލާނަށް ޙަވާލާދީ

ސ.ހިތަދޫން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް 
ންޓް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ޑޮކިއުމަ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ގުޅުމުން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
މިއީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށާއި، 

ފައި ނުވަނީ ކައުންސިލުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދީ
ބޭނުންވާ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކުރުމަށް ކަމަށާއި، 
މި އިޢުލާނު މިހާރު ބާޠިލްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ދައުރު 
ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ރަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ބިންތަކެއް 

ދޫކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް 
 .ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ވަނަ ދުވަހުގެ  2020ފެބެރުވަރީ  27ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް،  2020ފެބުރުވަރީ  23ދޫކުރުމުގެ މުއްދަތު 
ޝަން ކޮރަޕް-)އެންޓި  13/2008ގައި ބިޑް ހުށަހަޅާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  10:00

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމުގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް، ވަގުތީގޮތުން 

މަށް ހަފްތާވަންދެން އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައި ވާކަ  2
ފަރާތުން ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް އިންޓަރވިއުއަށް  9ބުނާ މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލިއިރު، އެ ވަޒީފާއަށް 

ފަރާތުންކަމާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ މިންގަނޑުތަކުން މާރކްސްދީފައިވާކަމާއި  6ހާޒިރުވެފައިވަނީ، 
ހަގަ ނުކުރެވޭކަމާއި އޭގެތެރެއިން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އެންމެ މާރކްސްދިނުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާ

މަތީން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތަށްކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތަކީ އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވި 
ންތަކުން އެނގޭކަމަށާއި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީގޮތުންވެސް އެންމެމަތީން މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތްކަން ލިޔު 

ޝަކުވާގައި ބުނާފަދައިން މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސި ފަރާތަށްވުރެ ތަޢުލީމާގޮތުން މަތިން މާރކްސް ލިބުނު 
އެއްފަރާތެއް ހިމެނުނުނަމަވެސް އެފަރާތް އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީ، ޤާނޫނު 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ކޮރަ-)އެންޓި  13/2008ނަންބަރު 
ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.

ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމުގައި 
މީ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވަނިކޮށް، ތަޢުލީ

ހަފްތާވަންދެން އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތުމީހެއްގެ ވަޒީފާ  2ވަގުތީގޮތުން 
 .އަދާކުރި ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

5 

މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުވާ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވެހިކަލެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ 
ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް 
ހިންގަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ އިދާރާއިން 

 .ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
ގެ ނަމުގައި އިދާރާއިން ހުޅުވާލި ބީލަމަކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް

ބިޑް ހުށަހެޅިއިރު އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް އޭނާ ހުރެ ޙަޤީޤަތް ސިއްރުކޮށްފައިވާތީ، މިއީ ސުލޫކީ 
މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ 

 ވެސް ނިންމީއެވެ.މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް 

ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޕެޓީކޭޝްއިން ކޮށްފައިވާ އްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މަ
ޚަރަދުތައް ބެލިއިރު އެކޯޓުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ކެއުން ހަމަޖައްސަން ޕެޓީކޭޝް ނަގާފައިވަނީ ހުއްދަ ދީފައިވާ 

ދަށް ކަމަށްވާތީ، މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ އަދަދަށް ކަމާއި، އަދި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީވެސް އެއަދަ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ 1)ހ( ގެ )
 މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް ޕެޓީކޭޝްގެ 
ފަނޑިޔާރަކު  04 ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ފައިސާ އެ ކޯޓުގެ ގޮތުގައި

  .މެންދުރުގެ ފަރީއްކޮޅަށް ބޭނުންކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

7 

މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،މި 
 2008/13ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1އްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 
މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑަށް ސްޓޮކް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބެލުމުން މި ޑިވެލޮޕް
މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ މާކްސްދޭނެގޮތް 

މާކްސް ދޭގޮތަށް  25މާކްސްއާއި މުއްދަތަށް  25ސްއާއި އަގަށް މާކް 50ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު ތަޖުރިބާއަށް 

 ސްޓޮކް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑަށް 
ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ 
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބެލުމުން މި މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް 

 .ނިންމާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

އޮތުންކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭންޖެހޭނެ ވަކި 
 .މިންގަނޑެއް އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީއެވެ

މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 2008/13ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

މަށް މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ، ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިޓީ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދު 
ފަރާތަކުން  3ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް  2019ޖުލައި  18

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 
ޕީޓަލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީއާއި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ބަދަލުވެފައިވާ އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސް

ހަމަޖައްސާދީފައި ނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުންވެސްކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާތީއާއި ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ 
ޖެހިފައިވަނީ ޝީޓުގައި އެ ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތައް ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ފާހަގަ

މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތް މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ  62.64އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި އަދި 
މާރކްސްގެ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވާކަމަށް ފާހަގަޖެހިފައިވަނީވެސް އޮޅުމަކުންކަމަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން 

މް އިސްލާހުކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމުން މިހާރުވަނީ އެފޯ 
އަންގާފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ މާރކްސް ޝީޓް ޗެކްކުރިއިރު، މާރކްސްދިނުމުގައި 

 މިހައިތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލުއަންނަވަރުގެ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލާގައި އަދި
 .ޢަމަލެއް ހިނގައިފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތުމުންނެވެ

ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިޓީ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު 
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކޮށްފައިވާ  2019ޖުލައި  18ހޯދުމަށް 

ން ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެ
ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް 

 .ބުނާ މައްސަލަ

9 

މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ބެލިބެލުމުން، ގދ.ވާދޫ ބްރާންޗުގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް އެފަރާތަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައާއި ފުޑް އެލަވަންސް 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާޣޮތަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ރަށުގެ 
އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

 2008/13ދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 
ޖަރުގެ މަޤާމަށް އެފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ ވަޒީފާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު ގދ.ވާދޫ ބްރާންޗުގެ ސްޓޭޝަން މެނޭ

ދިނުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށް ނުވިނަމަވެސް، މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 
ގައި ބޭއްވި ކުންފުނީގެ  2019ޖުލައި  23ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއި، އެ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާތީ، އެ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙުކޮށް ކުންފުނީގެ  2ޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ. އަދި 

ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ގައި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ 2017
( Anticipated allowances" )ދަތުރު ހުއްދަ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ "ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސް 

 އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.

ރުންގެ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ރަށްތަކުގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަ
މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް އޭނާއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ވަޒީފާ 
ހަމަޖެއްސިފަހުން އޭނާ ހުންނަނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި، މުސާރައިގެ އިތުރުން 
މާލޭގައި ހުރުމުގެ އެލަވަންސް އޭނާއަށް ދެމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި ކުންފުނީގެ 

ފޮނުވައިގެން އޭނާއަށް ޚަރަދުގައި ކޮންމެ މަހަކު ލަންކާއަށް 
 .ކިޔަވައިދެމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 2008/13ންބަރު ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

ވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށާއި ރެއިޒްޑް ފްލޯރިންގ މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ، މޯލްޑި
އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ވަކިވަކިން ދެ އިޢުލާނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވާތީއާއި، 

ފެބުރުވަރީ  12ގައި ޕްރީބިޑް މީޓީންގ ބޭއްވުމަށްފަހު  2020ފެބުރުވަރީ  06ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 
އިޢުާލނާ  2އިޢުލާނުގައި ކަމާއި، އެ  2ގައި ކޮށްފައިވާ  2020ޖަނަވަރީ  30ގައި ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮތީ  2020

 2020ފެބުރުވަރީ  12އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް  2ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެ 
 .އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީއެވެ 2ގައި އަލުން 

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހަށް ބޭނުންވާ 
ފަރުނީޗަރ އަދި ރެއިސްޑް ފްލޯރ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 12ގައި ޕްރީބިޑް މީޓީންގ ބޭއްވުމަށްފަހު  2020ފެބުރުވަރީ  06
ގައި ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮތްއިރު، އެތަކެއްޗަކީ ރާއްޖެއިން  2020ފެބުރުވަރީ 

ލިބެންނެތް ތަކެތިކަމުން އެއީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަން 
އެ ކުންފުނީގެ އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ

އިދިނުމަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ހޯދަ
 .ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު ، މިމައްސަލައާމެދު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމެވީ، ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް
އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ދެންނެވުމަށް 

 ނިންމީއެވެ.

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުރުމަށް އެރަށުން 
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގޭގައި އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެ ސްކޫލުގެ 

  . މަސައްކަތުމީހަކު ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

12 

-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވު
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 
އެއީ، ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް ހިނގާފައިވާގޮތް ބަލާފައި އަންގައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ގައި ތައްޔާރުކޮށް  2020ފެބުރުވަރީ  27ކަމަދޫ ސްކޫލަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުން އެޑިޔުކޭޝަނުން ބ.
ފޮނުވި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ކާޕެޓްތައް ލިބުނު ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހު އެ ކާޕެޓްތައް ސްކޫލުގެ ފުޓްސެލް 

ބެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި، އެދުވަހާ ދަނޑުގައި ފަތުރައި ސާފުކުރުމަށްފަހު ސްކޫލުގެ ސްޓޭޖުގެ އެއްކޮޅުގައި 
ހަމައަށްވެސް އެތަކެތި އެތަނުގައި ހުރި ކަމަށާއި، އެތަކެތި އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުންނުކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
ރަށުގައި ފެތުރިގެންދިޔަ ދޮގު ޚަބަރާ ގުޅިގެން އެތަކެތި މިހާރު ވަނީ ސްކޫލުގެ ގުދަނުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ކަމަށާއި، 

ތަކެއްޗަކީ ފޯރސީޒަން ލަނޑާ ގިރާވަރުން ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މެދުވެރިނުކޮށް އެ ރިސޯޓުގެ އެ
މުވައްޒަފަކަށް އުޅޭ އެރަށުގެ މީހަކު މެދުވެރިވެގެން ލިބުނު ކާޕެޓްތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި އެ ކާޕެޓްތަކަކީ އެ 

ހުރި ކާޕެޓްތަކެއް ކަމާއި، އެތަކެތި ބޭނުންތޯ ރިސޯޓުގައި ރިސޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ބައުވެގެން އުކާލަން ނަގާފައި
އުޅޭ އެރަށަށް ނިސްބަތްވާ ކުރިން ބުނެވުނު މުވައްޒަފު ސްކޫލުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރަކާ ގުޅާފައި އެހީމާ އެތަކެތި 
 ބޭނުންކަމަށް އެ ޓީޗަރު ބުނުމުން، ރިސޯޓުގެ ކުނި އުފުލާ ދޯނި ކަމަދޫއަށް އައިއިރު އެ ދޯނިން އެތަކެތި 

 .ފޮނުވީކަންވެސް އެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއެވެ

ރަތް  04ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯޓުން ބ.ކަމަދޫ ސްކޫލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 
ކާޕެޓް އެ ސްކޫލުގެ ކުރީގެ އިސްވެރިޔާގެ  01ކާޕެޓްގެ ތެރެއިން 

 .އެންގެވުމަށް އުޞޫލުން ބޭރުން ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ގައި  2019ނޮވެންބަރު  20ސްކޭނަރ ގަނެ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  02ލަގެޖް ސްކްރީނިންގ 

ން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެ
ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި  2019ޑިސެންބަރު  03އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީކަމަށް އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް 

ފުނީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. )މި އިޢުލާން ކުރިއިރު، ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ކުން
( މި ކޮމިޝަނުން 2019-1336މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް )މައްސަލަ ނަންބަރު: 

ގެންދިޔައީ ބަލަމުންނެވެ. އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ދެވަނަ އިޢުލާން ކުރި ފަހުންނެވެ. ެއ 
ގައި އެފަރާތަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ. އެ މައްސަލައާ  2019ޑިސެންބަރު  26މައްސަލަ ނިންމިގޮތް މި ކޮމިޝަނުން 

ގައި  2019ޑިސެންބަރު  19ގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
ގައި ދެވަނަ އިޢުލާން ވަނީ  2019ޑިސެންބަރު  25މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އެންގުމުން، 

ގައި އިޢުލާންކޮށް އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ އަންދާސީހިސާބު  2020ޖަނަވަރީ  06އެވެ.( އަލުން ބާޠިލުކޮށްފަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޝީޓް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

 16ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީކަމަށް އެ
ގައި ކުރި އިޢުލާނާ  2020ޖަނަވަރީ  06ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  2020ފެބުރުވަރީ 

ގުޅޭ ބިޑް ކެންސަލްކުރީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެ 
ހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ކަރުދާސް ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ބިޑަށް ކުރިމަތިނުލެވުމުން ކަމަށް އެފަރާތުގެ ބިޑަށް ހުށަ 

ޝަކުވާގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ސްޕެސިފިކޭޝަން "ބަރާބަރަށް ތުނޑުން ތުނޑަށް" 
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ސިޓީގައި ގައި މޯލްޑިވްސް  2020ފެބުރުވަރީ  17ދިމާނުވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން 

އިޢުތިރާފްވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ބިޑް ބާޠިލުކުރީ ވަކިފަރާތަކުން އެތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެގެންކަމަށް 
ބެލެވިދާނެކަމަކަށް ނުފެންނާތީއާއި، މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، 

( 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު ޤާނޫނު 

 02މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލަގެޖް ސްކްރީނިންގ 
ސްކޭނަރ ގަނެ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މީގެކުރިން ކުރި 
އިޢުލާނުތައް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ތީ އެ ފަރާތުން ބިޑަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ
 .ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 
 ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީޢެވެ.

 2019ގޯތި ދޫކުރުމަށް  20ހއ.މޮޅަދޫން މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
ބުނު މީހުންގެ ނަންތައް ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލި

ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު ގޯތި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ 
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެމީހުންނަކީ ގޯތި ކޮމިޓީގައި 

އަނބިދަރިން ކަމަށްވިޔަސް، އެމީހުންނަކީ ގޯތި ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންކަމަށްވެފައި، އަދި  ހިމެނޭ މީހުންގެ
ގޯތި ލިބޭ މިންވަރަށް އެމީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބުން ޙައްޤުވާނެއެވެ. 

ޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގައި ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ދަރިންގެ ބަ
)ފަހެއް( ޕޮއިންޓް ދިނުމަށާއި، އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން  5އަހަރުން ދަށުގެ އެއްކުއްޖަކު ހުރިނަމަ  18ވަނީ 

އެއް ޕޮއިންޓް( ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް  16)ހަތަރެއް( ޕޮއިންޓް )ގިނަވެގެން  4ތިބިނަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 
)ފަހެއް( ޕޮއިންޓް އަދި  5ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބި މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އެއް ކުއްޖަކަށް 

)ހަތަރެއް( ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް، އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން،  4ދެންތިބި ކުދިންނަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 
ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް  5އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބިނަމަ އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް 

ން ތިބި މީހުންކުރެ ކޮންމެ )ހަތަރެއް( ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން، އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދި 4ދޭންޖެހޭނީ 
)އެކެއް( ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ޕޮއިންޓް އުނިކުރިޔަސް ގޯތި ލިބޭ  1މީހަކަށް 

ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިނޫން އެހެން މައްސަލައެއް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 
އެވެ. އެހެންކަމުން، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، އެކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެ

ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ލިސްޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެންނަކަމާއި، ގޯތި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ 
ހެއްގެ ފޯމާމެދު މަޝްވަރާކުރާއިރު އެ މެންބަރަކު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ މީ

އަމިއްލައަށް އެކަމުން ތަނާޒުލުވުމަށް ފެންނަކަމާއި، ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ހައުސިންގ 

ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ  2019ގޯތި ދޫކުރުމަށް  20ހއ.މޮޅަދޫއިން 
ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ 

ވާއިރު ގޯތި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްލަހަތު ނަންތައް ޢާންމުކޮށްފައި 
 .ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ފް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ ހޯދައިގެން ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮ
ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކޮޕީކޮށް، ހއ.މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައި ދެންނެވުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނިންމީއެވެ. އަދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައ1ަ)ހ( ގެ )

 .މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ

މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 2008/13ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
ރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މިމައްސަލައަކީ ކޮ 

ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދުމަށް ތުޅާދޫ  50މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ، ބ.ތުޅާދޫން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް ފޯމު ހު

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި ޝަރުޠުތަކުގައި ބޮޑެތި 
މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އެ ޝަރުޠުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި  50އިރު، ބ.ތުޅާދޫން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެދިފައިވާ
ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު 

ން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަމަށްވެފައި، އެ ޝަރުޠުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަ
އުސޫލުތައް އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް 

ރުމަށް އެންގުމަކީ ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި، މިގޮތަށް މިކަން އޮތުމާއެކު ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުކު
މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަމަށް ނުވާތީއާއި، މިކަމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ގޭގެއަށް ގޮސް 
ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލާފައިނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، 

ފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާ

ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދުމަށް  50ބ.ތުޅާދޫން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް ފޯމު 

ންޓް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއި
އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި 

 .ޝަރުޠުތަކުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ހަމަޖައްސާފައިނުވުމާއެކު، ޕޮއިންޓް ދީގެން ބަޔަކު ހޮވާއިރު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ނެތްކަމަކަށް 
ނަމަވެސް، ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭނެތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ. 

އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 
ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން 

 .ށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ދެންނެވުމަށްވެސް ނިންމުނެވެޑިވެލޮޕްމަންޓަ 

ފައިވާގޮތް މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާމި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
 2008/13ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 

ޓެކްނީޝަނުން  4މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ގއ.މާމެންދޫ ބްރާންޗަށް ސުޕަވައިޒަރަކާއި 
ކަމަށްވާތީއާއި،  2020މާރިޗު  11ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  2020ރިޗު މާ 05ހޯދުމަށް 

އެ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ކުރުކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބްރާންޗްތަކަށް މުވައްޒަފުން 
 އިޢުލާނުތަކުގައި ވަޒީފާއަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހޯދުމަށް އޭގެ ކުރިންވެސް އަދި އޭގެފަހުންވެސް ކޮށްފައިވާ 

)ހައެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ކަމާއި، އަދި އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތު  6ހުށަހެޅުމަށް ޢާންމުގޮތެއްގައި ދީފައިހުރީ 
އަޅާނީ ދީފައިހުރުމުންނާއި، ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ކަނޑަ

ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ  5ދުވަހާ  3އިޢުލާންކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި  7ގެ  2ގެ ޗެޕްޓަރ  2015މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

ދަތަކަކީ އެ ގަވާއިދަށް ފެތޭ މުއްދަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާިއ ޝަކުވާގައި ބުނާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް
އަދި ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވޭ އިޢުލާންތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ 

ހަރުކޮށް ޢާންމުންނަށް ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ އެރަށެއްގެ ޢާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާންތައް ހުންނަ ތަންތަނުގައި 

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އެ  05އޮފީހަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގއ.މާމެންދޫ 
ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ރަށުގެ އެކި 
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ނުވާކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން 
ގިނަބަޔަކަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ 

 .މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު، އެ އިޢުލާން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 .ޝާއިޢުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތަނެއް ނެތަތީއެވެ

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް 
 2008/13ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި
މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. 
 މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ، ށ.ނަރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ނާއިޒަށް ކަމަށްވާތީ އާއި، 
އިންޓަރވިއުއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް މަތިން ޕޮއިންޓްދީފައިނުވާތީ ށ.ނަރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ 

 މުޙައްމަދު ނާއިޒު ހޮވުމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް
ހޯދައިދިނުންކަމަށް ނުބެލެވޭތީއެވެ. އަދި މިޝަކުވާ ބަޔާންކޮށް، ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު 

ތުގައި ދެންނެވުމަށް އަޅަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް
 ނިންމީއެވެ.

ށ. ނަރުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 
 16އެ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި 

ކުދިންގެ ތެރޭގައި  10ކުދިންގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވިފައިވާ 
މެނޭ ފަރާތްތަކާ ތިމާގެ ނުވަތަ ގާތް އެކުވެރިކަން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހި

 .ހޮވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އޮންނަ ފަރާތްތައް
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މ މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް 
ވަނަ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ، 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މިމައްސަލައަކީ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ނިންމީއެވެ. ، މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 
 30އެބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަދި، މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރިއިރު، 

އަހަރަށް  ކުއްޔަށް  ދިނުމަށްޓަކައި  އެ    25އަށް ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އެ ބިންތައް   2018ސެޕްޓެންބަރު 

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށުން 
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އަލުން އެ 
ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

 .ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ސިޓީން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  LI/303/2020/2-431އިދާރާގެ  ނަންބަރު 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފައަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ  8ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ގެނެވުނު 
ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 
އަންގާފައިވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާކޮށް 

ސައްކަތް ނިމުމުން އެ އިދާރާއިން އެދިފައިވާ ކަންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އިޞްލާޙުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މަ 
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން އަންގާފައިވާތީ، މިހާރު އެބިންތައް 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ކުއްޔަށް ދޫކުރާނަމަ، މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
ލަފާ ހޯދައިގެން އެމިނިސްޓްރީން ދޭ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުމަށް ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ނިންމީއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،  މ
ބެލިބެލުމުން މިމައްސަލާގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި  2008/13ނެތުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް 1ގެ )

ރާތުން އެ ވަޒީފާއަށް ކަނޑައަޅައި، މިމައްސަލަ ނިންމީއެވެ. މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމެވީ، މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަ
ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް އަންގާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ހަމަނުވަނީ ކޮން ޝަރުޠެއްކަން އަންގާފައިނުވާކަމަށް 
ބުނިނަމަވެސް، އޭނާ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގެ 

ދެ ލިޔުމުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާނެކަމަށް ބައިގެ ނޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 2020މާރިޗު  04ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާތީ ކަމަށް ފ.ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ކިޔަން އެނގުން ގައި އޭނާއަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކީ ލިޔަން 
ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް  5ކަމަށްވާއިރު، ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް 

ފ.ބިލެތްދޫ މިސްކިތަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ގެން އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު އިދާރައިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅި

ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ އިދާރާއިން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް 
 .ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުމަކަށް ބަލައިގެން 
ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާކަމަށް އެފަރާތުން ކަމަށް މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގެ ބައިގެ ނޯ

ބުނެފައިވާތީއާއި، ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބަލާނީ ވަކި ލިޔުމަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، 
ރުޠު ހަމަވާކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެތީއާއި، އެ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ މިހާރު ވަޒީފާއެއްގައި ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ޝަ 

އެފަރާތުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބަލައި އިންޓަވިއު ކުރެވިފައިވަނީ 
އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގައި 

ޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނެ ލިޔުމެއް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާނެކަމަށް ބަ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރީކަމަށް އޭނާއަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި 

ނުވާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންވެސް މި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އަދި އޭނާ އެ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަ
ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއާއި އަދި އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންނާ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިންޓަވިއު ބާޠިލުކުރީ 
އިންޓަވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލާފައިވަނީ "ސިވލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  9.1)ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު( ގެ  2018ގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް" މިން
 2019ޑިސެންބަރު  24ގޮތުގެމަތިން ކަމަށްނުވާތީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން 

ވިއުކޮށް ޕޮއިންޓް ދީ، ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް ގައި އެފަރާތަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާ އިންޓަ
 .ޢާންމުކުރުމަށް ފަހުގައިވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭނެތީއެވެ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، 
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ( މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ހެޑް ލީސްއަށް )ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 

އައު ޙައްޤެއް އުފަންކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުގެނައުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ 
އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން ގައި  2019މެއި  22ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރުމަށް 

ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ( އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަށް އެންގުމުން އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް )ރިކަވަރީ 
މިނިސްޓްރީއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާތީ 

ގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން 
)އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ( މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ 
މައްސަލަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް 

އިން ބަލަމުންދާތީ އެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ )ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ( ރިކަވަރީ 
 ކުއްޔަށް ފަޅުތައް ޓްސް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ރަށްތަކާއިހެޑްލީސް ރައި

 އެ އެކަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބަދަލުކުރުމަށް  ހިއްސާ ކުންފުނިތަކުގެ  ހިފާފައިވާ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން އެދުމުން، މައްސަލަ ހިމެނޭ ވަކިވަކި ރަށްތަކާއި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް
މުއްދަތެއް އަންގައިދިނުމުން ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ ގައި އެދުމަށް ފަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދީ އެ މައްސަލަތައް ނިންމޭނެ 

 ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ އާ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުމުން، އެކަން
ގައި އެ ކޮމިޝަނުން ޓޫރިޒަމް  2019އޮގަސްޓް  01ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން 

ސިޓީއާއެކު ކަރުދާހަކާއި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ  PCCAR/88/2019/31މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ނަންބަރު 
އްސާކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށާއި، ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ތާވަލެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހި

އިދާރާތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި، އެފަދަ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ 
 ހުށަހެޅުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރަމުންދިއުމަށް އަންގާފައިވާކަމާއި، 

 މިނިސްޓްރީއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ ގެ އެ އެންގުމާ ޚިލާފަށްކަން  ޓޫރިޒަމްނަމަވެސް
މިނިސްޓްރީއިން ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިހުރި ލިޔުންތަކުންނާއި ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްކަމާއި، 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވަނީ އިކޮނޮމިކް 
އެދިފައިވާ މިންވަރަށް ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ އިން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދީފައިވާ 

ން ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެއީ އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އޮތް ސަބަބެއް ނޫންކަ
އެގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތާއި ކަމާބެހޭ ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

އެޓަރނީ އިދާރާތަކުގެ ލަފާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމާއި، 
ށްފައިހުރި ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ އިން ކަންކަން އާ ހިއްސާކޮޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ

 ކުރުމަށް ލަފާދީފައިވީނަމަވެސް އެ ލަފައާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި،ކަށަވަރު
ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ ގެ އެންގުން އައީ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ނިންމުން އެންގުމުގެ ފަހުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  6)ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އްގައިކަމަށްވާތީއާއިތާރީޚެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ  7)ށ( އާއި  

އި ބާރާއި އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހެކި ހޯދުމާ

 ރައިޓްސް  ހެޑްލީސް  ފަޅުތަކުގެ  ރަށްތަކާއި އެ އެންގުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް
މިޝަނުން ކޮ އެ މަޑުޖައްސާލުމަށް  މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ

އިވަނިކޮށް، އެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއަށް އަންގާފަ
 ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

އެފަދަ ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެ ކޮމިޝަންގެ 
އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްކަމަށްވާތީއާއި، ޕީ.ސީ.ސީ.އޭ.އާރ ގެ އެންގުންތަކުގެ މައިގަނޑު 

ޑް ލީސް ރައިޓްސް އަށް ބަދަލުގެނައުމުން އެ ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް މަޤްސަދަކީ އެފަދަ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ހެ
ދައުލަތުގެ މުދާ އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ހަލާތެއްގައި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހުރަސްއެޅި 

 ހުރަސްއެޅޭނެތީކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، 

އެލް ރިސޯޓްސް )މޯލްޑިވްސް( ޕވޓ. ލޓޑ. އަށް އެބަނީ ޕވޓ. ލޓޑ. އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅާއި، އެޗް.ޕީ.
ބޮޑުފުއްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ތަޙުޤީޤެއް ކުރިއަށްދާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑްތަކުން -ވ.ފޮއްތެޔޮ ދޫކޮށްފައިވާ 

ނުދައްކާކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވާ ސިޓީތަކާއި، ސީހައުސް ރިސޯޓްސް ޕވޓ. ލޓޑ. އަށް 
 ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ފައިވާ ފަޅު ސަބްލީސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ބައެއް ސިޓީތަކުގައިދޫކޮށް

ރިސޯޓްތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކަމާއި،  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓޫރިޒަމް
ހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާތާކަމާއި، ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަކާ ގުޅުން 

ބޭނުންކުރުމުގައި ކުރާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ އެކަމާ ހަވާލުވެހުންނަ ފަރާތަކުން އުފުލަންވާނެކަމަށް 
ތަކުގެ ސަބަބުން ނެރެފައިވާކަމާއި، އެ ކުންފުނިތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވާ ސިޓީ  ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީއިން މެމޯއެއް

އެކަންކަމުގެ މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް މައުލޫމާތުދީފައި ވީނަމަވެސް، އައު ޙައްޤެއް އުފަންނުކުރެވޭނެކަމަށް 
ސަބަބުން އައު ޙައްޤުތައް އުފަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާތީ އެއީ ލިބޭ މަންފާއެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް 

އްގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް އެ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވަނީ އެކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެ 
ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، މިނިސްޓަރ ފަރާތްތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައިކަމަށް އެނގިހުރެ އެ

 513ނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ 2014/9އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓޫރިޒަމް ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޤާނޫނު ދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ވަނަ މާއް
ގެ ދަށުން  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމީއެވެ. 
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް 
 ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާގެ  7)ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/4އަދި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހެކި )ހ( ގައި، އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭނުން

ހޯދުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ 
މަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމެއް ރައްދުވާ މީހަކު އެ އެންގުމަކާ ޚިލާފްވެއްޖެނަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9އެމީހަކު އެކުރަނީ ޖިނާޢީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  533ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ 

 ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމީއެވެ.

 


